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MATALINONG ISIP

I



Ang akl^t na ito'y

aring tuna^^ «ang may
katha.



MATALINONG ISIP

Ang Pag*tatalo ni Hala^hai^ na isip (1) at

ni Matalinong: isip (2).

(1) Ang Hala^hag iia isip lumalabaii ng usap

im di nalalaman ang katutunguhan ng kaniang si-

nasabi.

(2) Ang batang Matalinong isip, sapul sa pag-

aaral may katutubong ukol sa mabuti at makatui-
ran.

LlNANG PAGKAKALIMBAG

MAYNILA

Limbagan at Aklatan ng **La Jdrisprudencia'

Daang AUx^ 168^ Quiyapo,

1913.





SA BUMABASA

Sa inyo mga guiniguiliw kung mgr

kapatid wala ng karapatdapat paghan-

dugan ng isang babasahin binuo ka

tutubo bunga ng aking isip, pinagpi

litan ko ang isang munting aklat nv

gaya nito.

Tangapin ninyo mga kawal ng ba

3^an, itong aking naihandog bayad-utan<.

ang kinatha sa pinagkautangan na Sn

iyo'y idinudulot nga^^on.

Ang kumatha

(jr . Ga t. Caragdag .
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flDataUnona*i2ip

Bilang ika ^ampu ng oras ng uniaga.

Si Matalinong-isip ay bago pa laniang ka

rarating at di naluluatang kauup6 sa silla.

upang magpalarnig, nf dumating si Ha-

laglag, na tumayo kapagdaka, ngnni't pi-

nau[)(5 noon sa isang: uupan.

Simula ng panagaan ng isip ng dalawa.

Halaghag. ^,Ang tao'y di na dapat *r?ana

iig ni kanino?

Matalinong-isi}). Lahat tayo'y dapat tuma-

wag 6 humingl ng tulong sa lumikha'.

H. ^Sino ang lunnkhang sinasabi mo?
M. Ang amang si Bathal?!.

H. ^Sajin naroon ang Bathalang ama na

sinasabi mo?
M. Na sa langit.

H. «iNasaan sa langit? Wala akong nakikita.

M. Samakatwid^ <?,kung di mo nakikita'y

di mo pinaniniwalaan?
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H. Ang di ko nakikita'y di ko pinanini-

walaan.

M. Knng gano6'y di mo pinaniniwaMan
na may bayang .Terusaleni?

H. Pinaniniwalaan ko na may ba^^ang Je

rusalem.

M. Samakatwid, dapat mong paniwaldan

na may Bathalang ama.

H. Hindi ko pinaniniwalaan si BathaMng
ama na sinasabi mo.

M. At.^bakit mo pinaniniwalaan na may
Jerusalem, na di mo nakikita? Samakatwid

ay dapat mo ring paniwaldan na may Bat-

hahing ama bagama't di mo nakikita.

H. Kaya ko pinaniniwalaan na may ba-

yang Jerusalem, may pruebang makapagbi-

bigay; gaya ng telegrama, nagbibigay balita^

at ang tao'y maaaring makaparoon at ma-

kita. Nguni't si Bathalang ama na sina-

sabi mo'y walang lugar na makita kung

saan naroon siya at walang makapagsabi ni

sino man.

M. ^,Sino ang gumawa sa langit, lupa at

himpapawid? Si Bathalang ama: lahat ng

naririto ay pawang likha niya.

H. Samakatwid, ang sinasabi mong Bat-

halang ama, ^,may katutubong sungay sa

katawan?



M. Wala, Halaghag; nagkakamali ka sa

iyong bungang isip.

H. Hindi pangarap ng pag-iisip ko, kung

di totoo. Sa ganang akin ay may sungay

at may buntot ang sinasabi mong Batha

lang ama.

M. ^Pinatototohanan mo na si Bathalang

ama ay ma^' sungay at buntot?.

H. Oo, mayroon siya.

M. Lapastangan ka sa may kapangyarihan,

ikaw ay nagkakamah', di mo bagay bangui-

tin ang kalapastanganan kay Bathalang ama.

H. Pues, pangatwiranan mo sa akin at di

ako nananalig sa kanya. Ikaw na suma-

samba ay magpaliwanag na siya'y wala.\%

M. Si Bathalang ama, siya ang may likh-i

sa lahat at mayroon siy^, nguni't wala Fa

katawan ang sinasabi mong sungay. ^Tunay

bang ako'y linalapatan mo ng panganga-

twiran?

H. Linalabanan kita ng pangangatwiran

upang mapondohang ko ang katalinuhang

isip mong maipaparis mo sa akin.

M. Bueno, ako ang tatanong sa iy5.

^Ang wala hindi makapagbibigay?

H. [Ha! Mataiis na pag-iisip mayroon

ka; eukat mong maalaalang itanong sa akin.

Matalino na nga ang kaisipan mo.
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M. Pues pangatwiranHn rn«^ ang tanong

ko sa iyo ngayon.

H. Malaiirn na pangMgatwiran ang bagay

iakma. ilisipin ko uuma!
i
Ay, kay laliin

ng palairiipan ni Matalinong-isip! Guinoong

Matalino, hindi ko po rnaabot maisip.

M. Kita muna: iyan lang pala'y di' niaa-

bot ng iyong pag-iisip, hahamon-hamon ka

ng discusi6n.

H. Utang na galang, ipaliwanag mo upang

maunawa ko ang ikakapit na. paiiwanag na

katwiran.

01. Ipaliliwanag ko upang intindihin mo,

Halaglag, ang paliwanag kong maliwanag sa

sikat ng araw: Si Bathahing ama, wala siya,

uguni't nakapagbigay sa kalabaw ng buntot

at iba pa; di gaya mo malabo ang mga si-

nasabi, at ang di mo nakikita'y ayaw mong
paniwalaan at ayaw kang manalig sa amang
^i Bathala. Ang taong nabubuhay sa mundp
samantalang siya'y nakatatah)s na siya'y ki-

nakalinga nang poong si Bathala, na ang

biyaya ay laganap sa ibabaw ng lupa na

kaniyang tinatapakan, ay dapat na manatili

sa kaniyang loob na ang lumalang sa mad-

lang bagay na ating nakikita sa sangdaig-

dig, ay di dapat limutin.

H. Oh, itong si Matalinong-isip akala



yrita niya'y kayang pasiyahan ang lahat na

naaabot ng kaniyang mata.

M. Tignan mo, Halaghag: ^di mo bagd ta-

lastas na ikaw ay isang butil lamang ng

buhanging nilalang ng poong si Bathala at

nilangkapan ng kaunting pagkakilala sa

kaniya? At dapat mo rin namang matalos na

kung di si Bathala ay anong mapapala mo.

H. Ang lahat na iyong sinaeabi sa akin

ay pawang naririnig ko, subali't di mo ako
" karakaraka na mahihikayat, saptgka't aka-

lain mong ako mati ay may pag-iisip din

namang lalang ng aking sarili na di gaya

mong kung magsaysay nang ano man ay

idinadadahilan mo pa si Bathala, na di

naman nakaaalam ng ating mga pinag-uu-

sapan sa mga sandaling ito.

M. Aba, ito palang si Halaghag! Aka-

lain ng iy6ng kataulian na kung di ang

amang si Bathahl ay hindi ka makigaga-

nap ng bawa't ibigin ng iyong sarili.

Lahat niyang sinasabi mo ay pulus na kau-

lulan lamang

H. Lumalampas naman ang sinasabi mo.

^Di baga't kayd ikaw ay nakakapagsalit^ ay

taglay na ikaw ay may bibig, at kung kaya

ka naman nakakakita ay dahil sa nilakilaki

nt*^y^" ^g^ matd?



M. Oo na nga't ang lahat na iyari;4

iy6ng sinasabi ay may katotohanan; nguni^t

ang ibig ko bagang sabihin sa iyo na k»>ng

wala ang atm^ng si Bathala, tayong lahat

na kaniyang nilalang dito sa sanglibiitan ay

uiawawalang katuturan, dahii na ang lahat

Ay nangayayari sa kalooban din niy^.

H. O, saniakatwid pahi ako^y niay kat-

wiran, dahil sa salita ino na ang lahat ria

nangyayari dito sa ibabaw ng mundo ay

kagustuhan ng ama mong si Bathahi, sa la-

^ay pala kung kaya ako^y nak^k^kita at na-

ka; agsasalita (iahil din sa kaniya? At ^,ba-

kit ngay()n ako'y iyoug pinupuna sa' akin,i:^

niga sinasabi? ;, Di. haga iyan ang sinasabi

niyaong mga matatalinong isip na kahangi-

nan himang sa kanilang mga ulo.

M. Tila n)andin ako ang pinatat;\maan

mo sa iyon sinasabi, (hihil sa n)ga pangungu-

sap mong iyan, at di mo baga talastas na ak<vy

isd sa mga balitang n)ataas na isip? at bakit

ka nagpahayag ng nalalaban sa akiug u)ga

danidamin?

H. Ako'y di sumasahmsang sa mga sina-

sabi mo, kaihm pa man at aking ikabubuti,

datapwa't kung isang paglibak sa katwiran

ko ay di ako papayag na iyong yuyurakan

ang akiug inimpok na dangal, dahil sa
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ito-y t;\glHy vg siiH) iiuuig tao pagsipot nn

t>a balat ng lupn,

M. Ikaw ay magkaroon ng pag-iidip.

husain ino ang iy^^ig loob at huwag kan^>

para.ng nanauMginip, dahil na ang |)agayong

ayos ay taglay ug niga walang utak ''^a uk).

H. Bakit; ^akala pahi ng iyong sarili na

ako ay walang pag-iisip at di nio b;i talas-

tas na k'nig ang tao ay wal^ng {mgiisip ay

ano ang mga gawain? ^Di baga't pulus na

wildng wastb? At sa lagay pahi iiko sa oras

na it6 ang palagay ino-y.walang pag-iisi[> at

walang kahusHyan ang h)ob. Namaniali ka

sa iy6ng^nga hakA na wahi sa matwi(i, sa

pagka't kuug ako^y walang isip mar^^hil ay

nagkaalam tayo, at kung gayon nga ang

l>alagay mo at may katotohanau sakasakali

ang lahat ng iyan na iyong sinasabi sa akin,

akahi ko'y di ka rm magmumukhang tao

.

M. Tingnan mo: kunor (ii ba totoo . ano

lahat ng aking- sinasabi sa iyo, ^bakit ipi-

nipilit mo sa akiu noono- rnga unang- dak<

na kahi man at wala si am^ng Bathahi a\

mak^^gaganap ang tao ng bawa't kaniyaug

maibigan? Di baga talos mo na sa bawa't

sandaling kilos ng tao ay may kalapat na

bagay? At kung gqy6n, ^sino ang may ka-

loob niyang lahiit ng iyan?
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H. [Ohl «ng lahat ay mangyayari 8a ka-

looban ng isaner pagkakataon kahi naan wal^

iyang ^inaeabi mong si anDa niong si Bat-

hala.

M. Ikaw n^arahil ay di maniniwala na

ikaw ay mayroong buhay at pHg-iisip na

ipinagkaloob ng poong si Bathala updng
iknw ay mabuhay ng tiwasay dito sa iba-

baw ng lupa.

H. ^Paano kayk ang paniniwala kong

ako'y may huhay at may pag-iisip talastas kong

lahat na ang mga bagay na itr/y na pa ^a

aking lah^t buhat pa ng ako'y lalangin ng

aking ama at ina? Gaydn din naman na ang

masasabi ko sa iy6 na ang mga bagay nn

pinaniniwalaan ng isang tao, ay yabng wala

sa kanya at maaaring patunayan ng isang

may matalinong isip na gaya mo na nga

na sa akin ay pinagpipilitan upang yatang

mahikayat • mo.

M. Ako, dapat mong talastasin na sa ka-

talinuhan ng aking pag iisip at palibhasa'y

pinagkalooban niyaong makapangyarihang ama

sa langit, ng dakilang biyaya ng Espiritu

Santo, upkng ang lahdt na nasasaysay sa

Fih8ofia de las Oieneias ay aking tupdin at

ipagtangol ang kataas-taanang katwirang da-

pat matalastas ng sino pa mang anak ng



amang 8i
' Bathal.i, laiong; lalo na ys^ong

niga gaya inong taiipandas kung mangugap at

di marunong gumalang sa niga k^ipasiyahari

ng niga Matatalinong i^ip.

H. Namainali ka sa iyong mga ^^inasabi,

dahil 8a di nanaan kaila sa iyo hibha pa

kung ikaw ay di pa nililipasan ng napaka-

taas niong pag-iisip, na ang lahat ay n)ay

kaniyang sarili na ipinagkaloob sa pagka-

kataon dito ^a sangdaigdig.

M. Ang iahat na iyong mga kasagutan

ay di akmc4 sa alin mang matwid na ha-

tol, sapagkaH ikaw ay walang pinagbabata-

yang iba kundi ang sariii mo lamang lui

napag-aabot,. kaya't kundi himainpeis sa gu.-

hit ng tunay na katwiran ay kakapukapus
naman.

H. Ang aking mga pagmamatwiii ay pa-

wang wast6 dahii na nababatay sa tunay

na matwid, kaya't gay6n ar>g aking sabi,

dahil na ang aking pai^gmgatwiran ay di

ko pinupulot kung saan-saan gaya mo, kung
kaya ka lamang makapagmatwid ay niay

iniialahok ka pang si anning si Bathahi.

M. Matigas iyang ulo mo, njahirap kang
kausapin, paiibhasa y. ta'y ikaw ay di nag-

aaral ng 4:Filosofia de las Gieneias» kung
kaya ka gaydn kung mangatwiran.

.••t?,i^'
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H. O, kaya pald ikaw ay gay6n kung
mangatwiran eh. . . lampds-lampasHn dahil na

ang pinag-aralan mo'y Filo8olia ng mga ma-
hangin ang nlo, kiing gayon ay hahatulan

(eitd:

Sapagka't ako^y ang Filo8ofia kong pinag-

aralan ay yaong SAMPAY BAKOD at di-

to'y natutuklas ang lahat na karunungan,

at isd ea mga ito'y aking ituturo ea iyo.

Magpagaw^ ka ng BAPOR na bato at

ang ilagay mong pinak^niakina ay pulus

na hangin at pagkatapos ay sumakay ka

at kung naroroon ka na'y maglayag kayong

dalawd sa himpapawid tuloy tuloy kayo sa

araw at buan at iny6n ipagtanong ang ama
mong si Bathald ea mga taga buan at

araw. . . At kung saka-sakali lamang na

inyo ng matutuklasan ang amang si Bat-

hald ay iny6 lamang ipakitanong yaong aking

mga kaibigang Fil6sofong SAMPAY-BAKOD,
na ayon sa aking mga balita sild raw ay

pulos na mga Espiritu ngay6n, kaya't ang

katunayan ako'y turaangap ng balitd na

sila ay mabubuti ang mga kalagayan, sila

raw ay di nakukulong at sil^'y layang-lay^,

wika sa akin ng kumpare kong si Merenrio,

na tumatanod sa liwana^ njg napakamaae*

Urig H araw,
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M. Sukat mong pagkaasahan, Halaghag,

na kung magkakatotoo ang mga einaeabi mo
sa aking iynn ay walang pagsala na aking

pagsusumikapan ang bawa't maibigan moj
subali't ang lahdt ua iyan ay pawag pana-

ginip mo lamang, dahil na, ^,8aan ka ba

nakakita ng bapor na bat6 at ang m^kina
naman ay pulos na hangin? Kung di ang
lahat na iyan ay bunga nf uloi na pag*

iisip mo.

H. Di bagd't ang tao ay makapahgyari»

hang tulad sa amang si Bathala na iyong

tinatawag-tawag sa lahat ng oras?

M. Ang tao sinasabi ko na nga sa iyd

na kung di ibig ng amang si Bathala, ay
walang magagawang ano man sa kaniyiing

kabuhayan dito sa sangdaigdig, at einabi ko
na rin naman sa iyd na ang lahdt nga ay
kaloob niya, samakatwid bag4 ay ang InhAt

na sa kanyang kapangyarihan maging sa

dagat, katihan at maging sa himpapawid.
H. Ang aking maitatanong sa iyd, sino

baga iyang si Bathala na iyong tinatawag-

tawag sa lahat ng oras, at tila mandin sa

aking pagkatalds na ikaw ay walang bigong

kilos na di mo einasambit iyang Bathai^

mong ama m.aging sa lupa't iangit.

M. Halaghag, kung tuturan ko m iyo
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kung sino iyiing ipinagtnamalHki kong amang
si Bathala, marahil sa banta ko'y hilo ka

ng matiituliro ang kai^ipdn, ^U kaya ko si-

nabi ang paganitong bagay dahii na aking

napagtatalasta?? na sa kaunti uiong napag-

aabot ay tihi nasisira na ang iy^ng p^^-

iisip, kayd aking nasabi sa iy6 ang mga
bagay na ito, sapagka't kiing tuturan ko

sa iyo kung sino ang ama kong si Batha-

\^, ay kailangan na akiug isiwalat sa iy(5

ang mahahalagang bagay na nasasabi sa

«Filosofia de his GieneiHS», na marahil kung

maliliwanagan ka'y itatatwa mo na ang

iyong «Fih)Sofiang SAMPAY BAKOD» na

di ko malaman kung saan mo napulot na

siU)ng ng kaululan.

At sukat mong pagkaasahan halaghag na

kung susunod ka sa aking mga sasabihin

akal4 ko'y titino ka ng labis.

H. At samakatwid paia ang p^lagay mo
sa akin sa mga sandaling ito'y ako'y di

niatino? Matahnong isip, ikaw ay mag-

isip-isip muna ng kauntl bago ka magpa-

hnyag ng'mga sinasabi mo sa aking iyan

na di natutuntong sa matwid, sapagka't

lumalabag sa malinis kong mga dam-

damin.
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M. Yamang batid ko na ang iyong na

sa 8a kf^)ooban, ay akin ng sisioniilan ang

rnga pagpapahayag sa iyo ng naunkol sa

ama kong si Bathala, at iyong pakingang
maigi ang lahat na aking sasabihin vsa iyo

ngayon, ^t akin ng sisimiilan.

Ang ama kong si Bathala ay isang da-

kiiang Diw^ na makap^ngyarihan sa lahat

ng bagay, na di nakikita ng sino pa man,

maging ang sinasabi nating mga angeles na

SH k^niya'y tumatanod sa kaniyang pagka

Dili sa sanglibutdn.

H. Matalinong isip, iy6 i^gang liwaliwa-

nagan sa akin ang mga sinasabi mong iyan;

tila mandin ikaw lamang ang nakakaabot

ng mga sinasabi mo sa akin, at kung aking

intindihin tila wari k^>'y bunga ng ma-

lalawig na panukala ang mga sinasabi mo
sa aking iyan, dahil na kung aking kuru-

kuruin ay wala sa aking FIL0S0F1ANG
pinag-aralang mahabang panahon sa mga
Buluk suluk ng aming bakuran noong kasa-

hiknyan na ako'y bata-bata pa, at knpana-

hunang ang slking pag-iisip ay sariwang-

sariwa sa pakikipagtalo, at ang isa pa'y tila

kung aking talastasin ang mga einasabi

mong iyan ay wala nga sa aking Fi]oso-

fiang pinag-aralan; at kung di akd nama-
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m«li, ay tila mandin nasasaad iyang lahdt

na iyan doon sa GODIGO DE LOS SABIOS
Y DOGTORES DE LA SAGRADA ESGRI-
TURA, sapagka't kung aking liningin ay

apg mga nagiging laman ng iyong mga ai-

n^sabi ay pul6s na lasa ng Eilosolia de ias

Gieneias, dahil na tumutukoy na lahat sa

kidakilaan ng amd mong si Bathald, na ang

pagkakatukoy mo'y di mapag-aabot ng may
mga maiiksing pag-iisip na gaya ko ngayon:

kailangan ang isdng katalinuhan na halos

sumusuko sa kataasan ng iangit na kinaro-

roonan yatd ng ating pinag-uu?apan ngayon.

M. A, akaldin mo ng una pang dako ay

akc5 ang natatanyag na magaling na Fil6-

sofo, dahil sa aking karunungan at sa ka-

taasan ng aking pag-iisip, palibhaita'y ang

mga naging maestro ko ay ang lalong mga
bantog na pil6sofo sa sangdaigdig.

H. Oo't aking taiastas na ang iyong karu-

nungan ay sumusuko haios hangang sa ka>

taastaasan ng langit, at noon pa man namang

araw ay talastds ko na na ikaw ay totoong

balita sa mga marurunong na gaya mo. Ma-

tunog ang pangalan mo sa lupa, sa langit,

sa himpapawid, sa dagat, anopa't sa mada-

ling sabi ay sa sangsinukob.

M. A, iyan nga'y may katunayang si-
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nasabi mo, dahil na ako kailan pa man ay

di marunong Oiagsinungaling, lalong-lalo na

sa mga gaya mong nakatatalos ng kaunting

Filosofiang Sampay Bnkod.

H. Kaibigan: tila tay6'y nalalayo sa ating

mga pinag-uusapan; di baga ang magaling

ay ang ipatuloy natin yaong pinag-uusapa n

natin kangina, yaong nauukoi sa ama mori^

si Bathala.

M. Ako'y nayayamot na sa iyong mga
ainasabi, dahil na ikaw ay napakaulit k«u-

^apin, daig mo pa ang nag uulol-nlulan: knng

saan-saan mo itinatawid ang ating mga
pag uusap.

H. O, «y paano baga ang ibig mong
mangyari, ibig mo yata kung ano ang si-

nabi ko ng eimulan natin ang mga pag-

uusap ay yaon ng yaon ang aking sasa-

bihin; pues kung gayon ang ibig mong
mangyari, ay ialo tayong walang^ mapapaki-

nabangan, sapagki't yaon din at yaon din

ang ating sasabihin; pnes knng gayon ang

ibig mo ay di lal6 na akong makapagsa-

sabi na ikaw pal^ ang na'-isira ang *ulo at

hindi ako gaya ng ibig mong sabihin sa

akin,

M. Ikaw ay namamali sa mga pagsagot

mo sa akin, kundangan ay ayaw mong iwan
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ang iy6u Pilosoiiang Sampay Bakod, na wa-

lang itinuturo sa iy6 kung di yaong kula-

puhing mga pagmamatwid na sa panahoDg

ito'y di maaaring tangapin ng sino pa

mang may inimpok na dangal sa kaniy^iig

sarili, lalong lalo na kung ang napag uusa-

pan ay ang nauukol sa niga bagay sa

amang si Bathald.

H. Ikaw ay tuing magsalita ay tila ka

nakakaioko, wala ka ng kinukutya kung di

ito rin marahii ay kakiilanganin mo pag-

dating ng araw: saka-sakaling ako'y mapag-

uutusan mo rin na wal^ng pagsala.

M. Kailan man at ikaw ay magpapaka-

husay asahan mong bago ko alalahanin ang

iba. ay ikaw na muna, sapagka^ ikaw ay

talos ko na ang kalooban, na saan man
kita dalhin ay sun6d ka sa akin. At saka-

Sokaling ikaw ay panuntan ng magaodang

kapalaran ng amang si Bathala ay paka

asahan mong di sasaia na ikaw ay mabibi-

lang sa mga matatalinong isip upang lu-

muklok sa tugatog ng karangaian at kapu-

rihan, gaya ng ating mga tinatanghal sa

mga kapanahunang ito.

H. Ako'y kailan man at makaririnig ng

mabubuting aral, at banal na wika ng gaya

mong pantas, ang loob , ko'y madaling ma-
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hikayat sa gaw^ng magaling, lalong lalo na

kung mataunan kong matunghayan ang mga
aklat na kinahahalayhaydn ng mga daiisay

na wikd ay tila aking napagwawari at na-

pagninilay yaong nakalulungkot at karumal-

dumal na kasasapitan ng kaaba-abang bu-

hay ng di nakakaalaaia sa iy6ng amang si

Bathald.

M. Upang ang iahat na aking einasabi

sa iyo ay lubos na paniwalaan mo, iyong

pagpilitang basahin ang buhay ng mga pan-

tas n% nagwagi ng katwirar\ sa tunay na

bayan; ito'y may mga historia gaya ng su

bayang Frances, Ameriea, at iba pa, at doon

mo mababasa ang mga dalisay na aral ng

isang may matwid na hatol sa kanyang

mga kalahi; mga aral na eumisibol s»

kaibuturan ng puso niy6ng pinagpala ng

masasaganang biyay^ ng amang si Bathal^;

mga arai na dapat tupdin ng may pag-

asa. . . tunay ang kanyang bayan mga aral

na kinababanaagan niyaong masungit na

ngiti ng kapayapaan, kapurihan at kara-

ngalan.

H. Ang mga sinasabi mo sa akin ay

aukat na, para ko ng natunghan ang aklat

na iyong binabangit, ang mga pangungusap

mo'y tila sa aking pagkakawari ay may ta-
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pinagdaanang historia na gawa ng pinagpa-

la ng amang si Ba'thala, niyaong tanging

katalinuhan, na gaya ng tinaglay niyaong

mga alay ng kaniyang niga sariling buhby

doon sa 'guitna ng parang na kinalambuan

ng dilim ng kapanglawan ng nakas-isindak

na gabi at nagdudulot sa bawa't isa sa atin

niyaong malulungkot at malalambing na ti-

nig ng mga nagtigis ng dug6, niyaong na-

ngagsipag-ahiy ng mahahalagang buhay sa

ikadadakila ng ating kinamulatang .»bayan.

Saka-sakaling matunghayan ko at ako'y pa-

laring makabasa ng akiat na sinabi mo sa

akin at matalastas ang mga doo'y nababa-

tay, pagkaasahan mong ak6'y mag-aaral na

tumupad sa mga inihahabiling mahahala-

gang bagay niyang aklat na iyring nagbi-

bigay sa bawa't isa sa atin ng isang mabi-

sang gamot sa &akit . na nagpapahirap sa

bayan.

M. Katoto: ikinagagalak ko ang mga
pagsang ayon mo sa akin, sapagka't ipina-

kikilala mo na ikaw ay taong may pag

iisip, may dangal at may puring inimpok,

na katungk#lan mong ipagtangol saka-SHka-

ling may umapi at yumurak sa banal na

matwid mo. Inaasahan ko kung dumating
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ang panahon na maipakilala mo sa madla

ang pag-tupad mo sa mga banal na aral na

natititik sa mga historia 5 «pinagdaanan ng

Bayan», ay matututo kang itumbas mo ang

iyong mahalagang buhay upang ipagtangol

nga ang kabanalbanalang matuwid, na iyong

minana sa iy6ng mga magulang.

H. Tunay na lahat ang mga sinasabi mo
sa akin, at aking tutupdin na walang pag-

sala ang lahat na natititik doon sa aklat

na kinababatayan ng mga naging isip at

damdamin niyaong ating mga bayaning na-

ngahihimbing sa nagniningas nating aiaala

at puso; ako'y di tatalik©d sa pagtupad sa

mabagsik na kautusan at aral ng tunay na

Bagong Tip<4n («Ang Katuwiran ng Bayan»);

ako'y minsan lamang ipinanganak ng aking

ina, ay minsan din akong mamamatay sa

ikapupuri ng aking lahi at bayan.

M. Ako'y marami pang maibabalita sa

iyo na may mahahaUigang bagay, na di mo
rin naman dapat limutin: ^alin baga ang mga
bagay na ito na aking ibabalita sa iy6? Oh,

walkng iba kung di ang mga nauukol na

kilala na ang kanihing mga gawain ay na-

tatalang lahkt sa aking puso at. di ko ma-

lilimutan magpahangdng kailan pa man.

H. At ^sino sino ba siUng bumubuhay
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ng panulat 6 manunulat na dapat nating

itanim sa kaibuturan ng ating pusd at da-

pat nating kilalaning raga bayani ng da-

lisay na wika niyaong makatang si Ba-

iagtas?

M. Kung aking sasabihin sa iyong la-

hdt, marahii ay magsasawa ka ng kabibilang

«akaling sumpungin ka ng iyong katama-

ran; datapwa't kung ikaw ay sisipag-sipaging

hrthanapin mo silang pilit sa lahat ng su-

lok ng ating bayan. At sa aking mga na-

alala ay ang mga ihahalayhay ko sa iyo

ngayon.

Ang mga ginoong sasabihin ko sa iyo

na pinagpala ng Poong si Bathald na nag-

papaugat at nagpapayabong sa ating sari-

ling wika ay ang mga sumusunod:

G. Yaleriano Hernaiidez, Lope K. Santo^,

B^austino Aguilar, Patrieio Mariano, Areadio

0. Gingeo, Rosauro Almario, Praneiseo Laxa-

mana, Inigo Regalado, Maeario Adriatieo,

Honorio Lopez, Paseual Poblete, Garlos Ron-

killo, Felipe E. Jo8e, Antonio K. Abad, Au-

relio Tolentino at kung sino-sino pa na mga
bantog na manunulat.

H. Samakatwid bagd ang mga sinabi mo
i^a aking iydn ay pawang mga kamp6n nf
panitik ni Balagt^s?
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M. 0, di lamang ang sila'y ikinararangal

kong sabihin sa iy6 na sila'y maibibilang

na kanjp6n ng dakiiang panitik ni Balagtas,

kundi bagktis pa ngang masasabi ko at

masasabi rin namdn ng mga gaya ko na

ang lahat na iyan ay mga bagong Balagtas

ng malaya at dalisay na taguring wika ng

bayang Filipinas. At upang ita'y mapatoto-

hanan ko pang minsan, ay sukat na la-

mang ang basahin mo ang kanikanilang mga
aklat, na bunga ng sarili nilang kaya. At

sa mga gawain nila'y masasabi nating sila

nga ang mga bagong Balagtas ng malaya

at kapuri-puring wika nitong sangkapulu-

ngang bayan.

KATAPUSAN.

Aking ipinamamanhik sa aking kanianU"

nulat na ang aklat na ito'y aking iniaalay

una sa aking bayan at ikalawa nanuin ay

salRki'^g ^^g'^ kababayan. Ang kathang ito

ay inaasahan ng may gawa na saka sakaling

may dapat punahin ay aking pinasasalama-

tan, na ang kanilang pagpuna ay maging
hampas na sa akin upang madahi, at huag
umulit na gumawa ng mga pagkakamali.

Bagama't di niny6 itinatanong kung saan
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ko iniasa ang aking panitik, ang una kong
bato iniasa ay ang ngalan ePdiaisipan bir6

biro kung sanldn tanaaan». Ikalawa, hasa

palaktdw-laktkw na nagpapakintab na laio sa

kalaban, bato na pinamagatang «Sagisag ni

Matads na isip». Ikatl6 gayon din ang na-

nalo siyd rin ang isinigaw na bininiagang «Ma-
talinong isip*. Sa ikaapat na hasd, matalas-

talds na ang talim ng panitik. Pinagtalu-

nan nf kapwa binatdng nag-aaral, bago bi-

niniagan pinagkaisahdn ng karamihan €Fi-

158ofo de las eieneias at Filosoffa> maka-
tuwiran.

Pahit man aiig pag-iisip ay ako'y mag-
papakilala sa mga mangbabasang kababayan

^

kung may ipag.uutos sa iny6ng kapatid

na si

Gery^o Gat. Karagdag.

Meednieo.

MaynUa, ^S Mayo i^MP
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MGA AKLAT NA NAGAWA

Saguisag ni Mataas na iSTP.—Ito pinagtalunan

ng dalawa ang sarisaring bagay na di na ayos, pina-

kilala ang tunay na katWiran ng isa.

P3I:[.AISIPAX HnUT*BIR(ri?^t)\(; SANl.AN TAMAAN.—"ItO

ang'aklat na naiighuhuM sa tao, at may kasamang

tul4 r s -r-
^,^_ ,

•
.

MataltnoN(; isii\— Itc) aklat na kinapalaman

pagtatalo ukol sa lumiklia (') Bathala.

FTL()S()Fn'x\ \>E LAS CtIvNCIAS AT KtLOSOP IA MAKA-

TWTRAN.—Ito akkit na ito'y kasalukuyan guinagawa,

kungdi magkakaroon ng kapansanan kikibas sa

bwan ng Junio 6 JuHo.
1.
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